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Abstract 
The purpose of this study was to describe if a rehabilitation programme influenced patients 

with long term pain. Data collected from patients were analysed. A quantitative design with 

describing and comparing analyse was used. The patients who took part in the rehabilitation 

programme consisted of 43 persons who all were in an age capable of working (18-65 year) 

and was completely or partly sick-listed or was in full working but risk for sick-list existed. 

The participants answered questionnaires before the rehabilitation programme and three 

weeks after completed rehabilitation programme. The instruments which were used to 

estimate how the pain influenced the patients were about depression and anxiety, how the pain 

influence the daily life mentally, physically and socially. Data were processed statistically. 

The result showed a significantly difference between in (1) pain as concern the degree pain 

intensity and influence on patients life, (2) physical function restriction as apply 

exercise/sport, heavy lifting and (3) satisfied with life as apply the physical health and 

economy. It showed that the rehabilitation programme had influenced a improvement in these 

areas, apart from the economy that deteriorated. 
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Sammanfattning 
Studiens syfte var att beskriva om ett rehabiliteringsprogram påverkade patienter med 

långvarig smärta. Data insamlad från patienter analyserades. Beskrivande och jämförande 

analys av kvantitativ design har använts. Patienterna som deltog i rehabiliteringsprogrammet 

bestod av 43 personer alla i arbetsför ålder (18- 65 år) helt/delvis sjukskrivna eller var i fullt 

arbete där risk för sjukskrivning förelåg. Deltagarna besvarade enkäter före 

rehabiliteringsprogrammet och tre veckor efter avslutat program. Instrument som användes 

för att bedöma hur smärtan påverkade patienten handlade om depression och ångest, hur 

smärtan påverkar det dagliga livet psykiskt, fysiskt och socialt. Data bearbetades statistiskt. 

Resultatet visade en statistisk signifikant skillnad i (1) smärta som avsåg graden av 

smärtintensiteten och inverkan på patientens liv, (2) fysisk funktionsinskränkning som gällde 

motion/sport och tunga lyft och (3) livstillfredställelse som gällde den kroppsliga hälsan och 

ekonomin. Detta visade att rehabiliteringsprogrammet hade påverkat till en förbättring inom 

dessa områden, förutom ekonomin som hade försämrats.  
 

Nyckelord: smärta, psykisk, fysisk, social, påverka, rehabiliteringsprogram. 
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Introduktion  

 

Långvarig smärta 

The International Association for the Study of Pain (IASP) har definierat smärta som en 

obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada, eller 

beskriven i termer av en sådan skada (SBU, 2006). Långvarig smärta består under minst tre 

månader och svår att behandla men även svår att förklara (Strine, Hootman, Chappman, 

Okoro & Balluz, 2005). Smärtan är för alla individer en subjektiv upplevelse som man inte 

kan bedöma eller ifrågasätta (Werner & Strang, 2003). 

 
Ofta används begreppet kronisk smärta istället för långvarig smärta. I klinisk praxis är det 

lämpligt att använda begreppet långvarig smärta för att inte uttrycka en alltför uppgiven syn 

på prognosen (SBU, 2006). 

 

Långvarig smärta är ett stort problem i samhället och det är en av de vanligaste orsakerna till 

att människor söker vård (Strassels, 2006). Studier som gjorts i Australien visar att så många 

som 17,1 % av alla män och 20 % av alla kvinnor i Australien led av någon form av långvarig 

smärta (Douglas, Graham, Anderson & Rogerson, 2004).  

 

I Peolsson, Säljö och Sätterlund Larssons (2000b) studie beskrev deltagarna sin långvariga 

smärta inte bara som en smärta, utan som flera olika smärtor. Ett annat resultat från denna 

studie var att de flesta av deltagarna beskrev att en viss smärta under vissa omständigheter kan 

övergå till en annan slags smärta, tex. molande smärta kan övergå i en brännande smärta när 

en viss rörelse genomförs. Smärtor kan uppträda i mönster, dessa subjektivt uppfattade 

mönster benämns smärtövergångar, vilka i sin tur kan sägas omfatta olika smärtfaser. 

Personerna med långvarig smärta lär sig även att tyda smärtövergångarna och utvecklar 

samtidigt en markör som lär dem att skilja på olika smärtor. Personerna identifierar vissa 

smärtor som en varningssignal för allvarligare kommande faser av smärta. Kunskapen om 

smärtfaserna använde en del personer sig av i förebyggande syfte och som ett hjälpmedel för 

att vidta preventiva åtgärder, exempelvis ta en paus, slå av på tempot, gör något annat, byta 

kroppsposition eller resa på sig. 
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Anderssons studie (2004) visade att graden av smärta är en avgörande faktor även för 

långtidsprognoser. Om deltagarna rapporterade smärta på mer än tre ställen av kroppen ökade 

risken efter flera år att få smärta på ännu flera ställen av kroppen. 

 

Långvarig smärta innebär inte bara ett stort lidande för individen. Det kostar också samhället 

ofantliga summor pengar i form av sjukskrivningar, sjukhusvistelser och medicineringar. 

Forskningen beräknade att en av sex vuxna i arbetsför ålder i Australien påverkades av 

långvarig smärta och hade smärtupplevelser varje dag (Van Leeuwen, Blyth, March, Nicholas 

& Cousins, 2005). 

 

Kvinnor förväntas rapportera upplevelse av smärta oftare än män, vilket skulle kunna bero på 

skillnader i könsrollsbeteende vid smärtupplevelse. Kvinnor anses ha lägre smärttröskel och 

smärttolerans än män. Många kroniska smärtsjukdomar är vanligare och mer aggressiv hos 

kvinnor än hos män (Hallin, 2003). 

 

Att leva med långvarig smärta  

Långvarig smärta är ett fenomen som individen inte bara bör lära sig leva med utan de var 

också viktigt att lära sig om smärtan. Smärta blir till en typ av objekt som måste studeras med 

målet att lära sig vad som orsakar lidandet och man måste lära sig att undvika och styra 

smärtan så att individen inte blir ett passivt offer. En viktig utgångspunkt till smärta är att se 

smärtan som en del i individens liv i stället för att smärtan ska bli ett främmande objekt som 

förhindrar och sätter gränser i livet (Peolsson, Hydén & Sätterlund Larsson, 2000a). 

 

Personer med långvarig smärta har ofta svårt att skilja mellan att ha ont och att må dåligt. 

Upplevelsen av smärta varierar starkt mellan olika individer. Förmågan att hantera smärta 

påverkar individens sätt att hantera och tolerera olika smärtbehandlingar (Brattberg, 2002). 

 

Hälsorelaterad livskvalitet 

Dysvik, Lindström, Eikeland och Natvig, (2004) har försökt kartlägga skillnader i livskvalitet 

hos personer med långvarig smärta i jämförelser med övriga befolkningen. I studien 

undersöktes också vilket inflytande tron på smärtan har, sociala olikheter, sociala situationer, 

smärtdurration, intensitet och smärtlindring. Om inte långvarig smärta effektivt behandlas och 

avhjälps kan den ha skadlig effekt på alla aspekter av hälsorelaterad livskvalitet. Patienter 

rapporterade lägre poäng på alla dimensioner av hälsorelaterad livskvalitet jämfört med 
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kontroller på andra patienter utan långvarig smärta. Resultatet visade ett klart samband mellan 

den fysiska hälsan och smärtans intensitet och duration. 

 

Psykologiska problem vid långvarig smärta 

En studie visade att det fanns ett starkt samband mellan långvarig smärta och psykologiska 

faktorer. Personer som lider av långvarig smärta löper stor risk att drabbas av depressioner 

och ångestrelaterade sjukdomar (Douglas et al., 2004). Manchikanti, Fellows och Singh 

(2002) menar att det är viktigt att känna till att inte alla patienter med långvarig smärta lider 

av en psykologisk sjukdom. 

 

ldrich och Eccelestons (2000) menade att smärta inte bara påverkar den fysiska funktionen 

utan också vår själ och mentalitet. Pomm (2005) visade i sin studie att när patienter får en 

känsla av att de kan kontrollera sin smärta och att inte smärtan kontrollerar dem har den 

mentala och känslomässiga hälsan förbättrats. 

 

Personer med långvarig smärta har oftare än andra ett sänkt stämningsläge, och det leder ofta 

till förändringar av personlighet, livsstil och funktionell förmåga (Gwerfyl, Bridie, Delyth & 

Rhian, 2003). Smärtsituationen kan bli svårare för personer med långvarig smärta (Börjesson, 

Karlsson & Mannheimer, 2001).  

 

Olika psykologiska kognitiva faktorer såsom tankar, bedömningar och förväntningar spelar 

stor roll för hur personer upplever och beter sig vid smärta. Patienter med både smärta och 

depression rapporterar högre smärtintensitet än patienter som inte är deprimerade (SBU, 

2006). Depression kan uppstå till följd av en förändrad motivation med ett minskat intresse 

för omvärlden och dagliga aktiviteter (Campbell, Clauw & Keefe, 2003). 

 

Långvarig smärta och fysisk aktivitet 

Tidigare undersökningar har visat att fysisk aktivitet kan ha en betydande effekt genom att det 

höjer stämningsläget, det kan bryta social isolering och förbättra personens 

kroppsuppfattning. Forskningar visar också att aktivitet och rörelse kan avleda smärta och 

stress, den minskar även depression och ångest, men även sömnen kan förbättras (Börjesson 

et al., 2001). 
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I en studie av Müllersdorf (2002) framkom att personer med långvarig smärta upplever 

begränsningar vid utförande av aktivitet. Dessa personer är ibland beroende av andra för att 

klara av utförandet men vissa aktiviteter utför de trots att de känner av smärtan. 

Av Sveriges befolkning mellan 18 och 58 år anser sig 26 procent vara begränsade i sin 

aktivitet eller i sina sociala relationer på grund av långvarig eller återkommande smärta.  

 

Obsons och Smiths (2006) studie visade på att personer med långvarig smärta hade svårt att 

påverka och kontrollera smärtan vid aktiviteter, under nattetid var smärtan mest påtaglig. I 

Henriksson, Carlberg, Kjällman, Lundberg, och Henriksson, (2004) studie visade resultatet att 

ofta var inte smärtan i sig själv det värsta utan begränsningarna som den ledde till. När 

personerna upplevde smärta fanns det inte något annat i deras liv. Personer med långvarig 

smärta rapporterade likheter i deras kapacitet av att kunna utföra dagliga aktiviteter. Deras 

smärta inverkade på arbetet, familjeregler och fritid. De behöver stöd i att anpassa sig i ett liv 

med smärta.  

 

Patienterna rapporterade ofta att deras dagliga rutiner regelbundet avbröts och deras smärta 

radikalt förändrade deras beteende. För att undvika smärtsamma situationer rapporterade 

patienterna att de anpassade aktiviteterna efter smärtan, genom att dela upp aktiviteterna i 

mindre delar, men också att alternera saker som ska genomföras eller att dra sig ur från 

praktiska och sociala aktiviteter (Peolsson et al., 2000a). 

 

Motion kan minska spänning och stress samt depressiva symtom. Det har påvisats att 

regelbundet återkommande fysisk aktivitet som promenader eller cykling medförde ökad 

smärt tolerans. Rädsla för rörelse och aktivitet är vanligt hos personer som tror att smärtan ska 

förvärras av aktivitet. Detta måste bemötas på ett adekvat sätt och individen måste få besked 

om att tillståndet inte försämras av anpassad aktivitet. Invanda tankemönster och beteenden 

kan förändras och tränas bort med olika tekniker (Werner & Strang, 2003). 

 

Resultatet av McCracken, Vowles och Eccleston (2004) studie visade att deltagarna som 

försökte leva ett aktivt liv trots smärtan och de som inte undvek smärtan uppvisade mindre 

smärta, emotionell olycka, sjukvårdsbesök och konsumtion av mediciner. De hade också 

bättre fysisk hälsa och arbetsförmåga. Av detta drog forskarna slutsatsen att individer med 

långvarig smärta ska aktivera sig i vardagliga aktiviteter under sådana omständigheter att det 

inte orsakar ytterligare smärta. 
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Gwerfyl et al., (2003) studie kom fram till att långvarig smärta hade en långvarig och 

djupgående effekt på individen genom att avgränsade deras dagliga aktiviteter och reducerade 

deras kapacitet för arbete och deras fritidssysselsättning.  

 

Sociala faktorers roll vid långvarig smärta 

För de personer som lever med sitt smärtillstånd, betyder det att smärttillståndet finns med 

och ska hanteras i alla delar av livet. Att finna strategier för att hantera situationen hemma 

menade de flesta deltagare i Gullacksens (1998) avhandling var enklast. De hade mer kontroll 

över situationen hemma och kunde disponera sina aktiviteter efter hur de mådde, med viss 

hänsyn till närstående. De flesta upplevde en mer genuin förståelse från familjen än från 

arbetsplatsen. 

 

Sociala faktorer som ekonomi, socialt stöd och arbetssituation spelar en mycket viktig roll för 

upplevelsen av smärttillståndet. Ett tillfredsställande socialt nätverk anses spela mycket stor 

roll vid smärtrehabilitering. För att lära sig att bemästra smärtan behövs ett bra socialt stöd 

och familjen spelar här en mycket stor roll för patienten (Werner & Strang, 2003).  

 

Påverkan på det sociala umgänget är vanligt, störd sömn och nedsatt sexuell funktion är andra 

ofta förekommande faktorer (Main & Watson 1999). Peolsson (2000 b) menade i sin studie, 

om personerna ska kunna hantera sin smärta på bästa möjliga sätt måste en balans råda mellan 

personens fysiska resurser och de krav som omvärlden ställer på personen. 

 

En form av rehabilitering vid långvarig smärta 

Vid rehabilitering handlar det om att återanpassa människor till ett normalt liv. Den som ska 

rehabiliteras har med största sannolikhet varit med om ett antal förluster i sitt liv. Det kan 

handla om förlorad kroppsfunktion, förlorad förmåga eller förlorat livsinnehåll. Den människa 

som har förlorat arbetsförmågan har ofta också förlorat en del av sin identitet. Rehabilitering 

handlar om hur en människa lär sig nya sätt att tänka, känna och bete sig med sikte på 

förbättrad funktion och hälsa (Brattberg, 2005). 

 

En effektiv behandling av långvarig smärta kan uppnås om olika professioner som läkare, 

psykolog, sjukgymnast och kurator, arbetsterapeut och sjuksköterska samt att de verkar i ett 

team. Med ett temainriktat arbetssätt kan man analysera hur smärtan påverkar patienten vad 
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gäller tankar, känslor, inlärda beteenden samt vilka hinder och problem som kan finnas i den 

sociala situationen (Werner & Strang 2003; Taal et al 2006).  

 

Pedagogiska insatser blir viktiga för att förmedla den multifaktoriella bilden av smärtan till 

patienten. Teamet bör ha en gemensam plan och hållning för varje patient, där friska 

beteenden bör stärkas och passiva undvikande strategier bör utgå. En framgångsrik 

behandling av långvarig smärta måste nästan alltid bygga på en multidimensionell och 

biopsykosocial modell, i detta analyserar man hur smärtan påverkar patienten vad gäller 

tankar, känslor, inlärda beteenden samt vilka hinder och problem som kan finnas i den sociala 

situationen (Werner & Strang, 2003). I Henriksson et al., (2004) studie har ett 

multidisciplinärt program använts för att påvisa ett lyckat stöd till patienter med 

smärtsyndrom och de egna attityderna blev mer positiva, hjälplöshet och oro av problem 

minskade.  
 

Kognitiv beteendeterapi används ofta för att förstå anpassningen till långvarig smärta. Detta 

brukar användas som en bas i behandlingen. Patienternas tro på smärta spelar en stor roll i hur 

patienten anpassar sig till smärtan. Flera undersökningar visar ett samband mellan måttet på 

smärtan, tron och måttet på funktion bland patienter med långvarig smärta (Lewandowski 

2004). 

 

Grahn, Ekdahl och Borgquist, (2000) studie visade att patienten bör känna sig väl motiverad 

till att göra förändringar för att ett rehabiliteringsprogram ska bli lyckat (Angst et al., 2006). 

Rehabiliteringsprogrammet i Grahn et al., (2000) studie var fyra veckor långt och var designat 

för att hjälpa patienterna tillbaka till ett aktivt och självständigt liv men även underlätta deras 

väg tillbaka till arbetet. Jensen, Bergström, Ljungqvist och Bodin (2005) studie visade också 

på hur viktigt det är med ett multidisciplinärt behandlingsprogram för att få tillbaka 

patienterna till arbetet (Holdcroft & Power, 2003), Jensen et al.,(2005) menade att personerna 

med långvarig smärta hade liten chans att komma tillbaka full tid till arbetet. 

 

Breda och samordnande rehabiliteringsprogram, så kallad multidimensionell rehabilitering 

leder långsiktigt till att smärtan minskar, fler människor återgår till arbetet och 

sjukskrivningstiderna blir kortare, jämfört med passiv kontroll eller mindre omfattade 

insatser. Rehabiliteringen innebär en kombination av psykologiska insatser och fysisk träning 

eller sjukgymnastik (SBU, 2006).  
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Omvårdnadsmålet vid långvarig smärta består ofta i att reducera smärtan till lägsta nivån som 

går att uppnå och därefter rehabilitera patienten, så att hon eller han uppnår sin högsta 

funktionsförmåga utifrån de begränsningar som smärtan tillåter (Hawthorn & Redmond, 

1999).  

 

Smärta innefattar många olika dimensioner såsom psykiska, fysiska och sociala, detta kan ha 

påverkan på hur personen upplever och hanterar situationen. Alla dess dimensioner bör 

beaktas vid bedömningen och inför planeringen av behandlingsstrategin (Werner & Strang, 

2003). 

 

Rehabiliteringsprogrammet 

För att reducera långvarig smärta finns ett rehabiliteringsprogram att tillämpa hos 

smärtrehabiliteringsteamet på ett sjukhus i mellersta Sverige. Samtliga personer som kommer 

till rehabiliteringskliniken är remitterade av läkare. Personen kallas först till en team 

utredning. Teamet som utreder smärtan består av kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast, 

idrottsledare, psykolog och läkare. Team utredningen omfattar tre till fyra dagar och innebär 

att personen träffar alla i teamet och gör tillsammans med dem en rehabiliteringsplan. 

 

På rehabiliteringskliniken har det utvecklats en beteendemedicinsk modell för analys 

och rehabilitering av personer med långvarig smärta. I deras modell fokuserar de inte enbart 

på smärtupplevelse och felsökning i rörelseorganen. Istället görs en individuell analys av 

smärtan, dess konsekvenser för individens totala situation samt individens sätt att handskas 

med symtomen. Med utgångspunkt från denna analys kan de sedan arbeta för att påverka de 

faktorer som förstärker symtomen och hjälpa individen att lära in strategier att hantera 

smärtan. Inlärning av nya beteenden och färdigheter relaterade till besvären är viktiga 

komponenter i rehabiliteringsmedicinsk verksamhet. 

 

Förberedelsetiden inför rehabiliteringsprogrammet har som målsättning att individen ska få 

hjälp att komma över de svåra trösklar som kan ha tillkommit under en längre 

sjukskrivningstid/smärttillstånd. Detta för att vara bättre föreberedd för 

rehabiliteringsprogrammet samt för fortsatt återgång i arbetslivet. Innehållet i det 

förberedande arbetet sker utifrån patiensens enskilda behov. Förberedelse tiden kan vara 2- 3 

månader men ibland ända upp till 6 månader detta är väldigt olika och individuellt och 

beroende på vad personen har för bakgrund.  
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Rehabiliteringsprogrammet är fyra veckor långt, syftet med den är att kunna tillgodogöra sig 

träning och för att bättre klara av de krav som ställs i yrkeslivet och livet i allmänhet. 

Individen får kunskaper för att utveckla fysiska, mentala och sociala färdigheter för att kunna 

få kontroll över smärtan. Målet med kursen är att deltagarna ska kunna återgå till arbetet. 

Besvärena för patienterna som genomgår programmet domineras av smärta som upprätthålls 

av kronisk spända muskler. Vanligt förekommande är värk i nacke, axlar och rygg men även 

huvudvärk förekommer. Det är ca sex personer i varje rehabiliteringsprogram och det är sju 

till åtta kurser per år. Data finns inte alltid på alla deltagare eftersom en del hoppar av eller har 

ofullständigt ifyllda formulär. Frågeformulären är besvarade under år 2004 – 2005 och består 

av 43 enkäter. 

 

Kursen består av självanalys, praktisk träning med kvoterad träning, individuellt fysikt 

tränings program inklusive konditions träning, kroppskännedoms övningar med tillämpad 

avslappning, teoretiska lektioner, planering för återgång till arbetslivet och vardagslivet. 

 

Uppföljning sker både via telefon och återbesök. Telefonuppföljning sker några veckor efter 

kursens slut i syfte att ge fortsatt stöd samt följa upp målplaneringen. Ett återbesök görs vid 5-

7 veckor och ett efter 6 månader samt 12 månader. Syfte med återbesöken är att inhämta 

information igenom mätningar, formulär och tester samt ge fortsatt stöd i 

rehabiliteringsarbetet genom repetition av kursavsnitt. 

 

Problemområde 

Långvarig smärta är ett besvärligt tillstånd och stort problem inom sjukvården (Börjesson et 

al, 2001). En tredjedel av alla människor i vårt land bedöms ha besvär av långdragna 

smärttillstånd. Många patienter har höga förväntningar när det kommer till sjukhuset för att få 

träffa en smärtspecialist och de hoppas att de blir förstådda och får behandling för sin smärta. 

Patienterna blir ofta besvikna, frustrerade och känner sig även misstrodda av vården 

(Thunberg, Carlsson & Hallberg, 2001). Omfattningen av problemet med långdragna smärtor 

gör att en mängd olika terapeutiska åtgärder prövats (SoS, 1994: 4). Enligt SBU (2006) 

genomförs inte alltid utvärdering av effekten för genomförda åtgärder. Viktig information om 

behandlingsresultatet är att utvärdera effekten av det ovan beskrivna 

rehabiliteringsprogrammet som patienter genomgått och vad det har för inverkan på patienter 

med långvarig smärta. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur långvarig smärta påverkar patienters situation 

före och efter ett rehabiliteringsprogram. 

 

Frågeställning 

Hur påverkas situationen för patienter med långvarig smärta före och efter ett 

rehabiliteringsprogram?  

 

Metod 
Design 

Studien har en beskrivande och jämförande av kvantitativ design (Brink & Wood, 2001). 

 

Urval/Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen har haft ihållande smärta mer än tre månader och var välutredda i 

primärvården innan de kom till smärtteamet för att genomgå rehabiliteringsprogrammet. Det 

var 43 personer som deltog och alla besvarade enkäterna före och efter 

rehabiliteringsprogrammet. Patienterna kan vara helt eller delvis sjukskrivna eller vara i fullt 

arbete där risk för sjukskrivning förelåg. Alla deltagarna var i arbetsför ålder (18- 65 år). 

 

Datainsamlingsmetod 

Studien baseras på sammanställning och analys av tidigare insamlad och ej bearbetad data 

som består av enkäter. Författarna till den föreliggande studien har valt ut delar av enkäterna 

från rehabiliteringsprogrammet som berör områdena smärtintensitet, smärtans inverkan och 

kontroll, aktivitet, upplevd begränsning och livstillfredsställelse.  

 

Mätinstrument 

Formuläret HAD (Hospital Anxiety and Depression) mäter ångest och depression. Testet är 

cirka en A4-sida och består av sju frågor om depression och sju frågor om ångest. Varje fråga 

kan ge maximalt tre poäng. En rättningsmall finns som summerar poängen. 8–10 poäng 

indikerar ett gränsvärde med milda – måttliga besvär. Över tio depressions-, respektive 

ångestpoäng talar för att vård krävs med fördjupad diagnostik och eventuell behandling. I den 

föreliggande studien har hela formuläret har använts. 
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Formuläret MPI (Multidimensional Pain Inventory) är till för att bedöma smärta 

multidimensionellt, och fokuserar på hur smärtan påverkar dagliga livet fysiskt, psykiskt och 

socialt. I detta formulär får patienten ringa in 61 frågor med en siffra från 0-6, där 0 är lägsta 

värdet. För den föreliggande studien har hela del: tre använts samt ytterligare 18 frågor, dessa 

har smärtrehabiliteringsteamet delat in i olika kategorier som frågorna förknippas med, till 

exempel hur ofta klipper du gräsmattan? Denna fråga hör hemma under kategorin 

utomhusaktiviteter . Smärtrehabiliteringsteamet hade delat in frågorna i MPI formuläret i 

olika kategorier, därför att frågorna berör olika områden. Före liggande studie avser inte alla 

berörda områden som undersöks med MPI formuläret. Frågorna i MPI som valts ut av 

smärtreahabiliteringsteamet var för smärtintensitet tre frågor (1, 8 och 15), smärtans inverkan 

9 frågor (2, 3, 4, 10, 11, 12 18, 19 och 23) och för konroll två frågor (25 och 27). För 

kategorin aktivitet har hela del tre i MPI formuläret använts.               

 

Formuläret DRI (Disability Rating Index) är ett självskattningsmått på upplevd fysisk 

funktionsinskränkning hos patienter med besvär från rörelseorganen. Det omfattar tolv 

medvetet ospecificerade vardagliga aktiviteter som de allra flesta människor utför eller kan 

tänka sig utföra. Frågorna är arrangerade i ordning med stigande fysiska krav. Efter varje 

fråga anger patienten med ett kryss på linjen hur han/hon klarar av aktiviteten. Linjen går från 

klarar utan svårigheter till klarar inte alls. För att tolka DRI formuläret mäts med linjal antal 

mm från nollpunkten till vänster på skalan till patientens markering. Addera resultaten på de 

tolv svaren och dividera med tolv så erhålls medeltalet. För den här studien har hela 

formuläret använts. 

 

Formuläret livstillfredsställelse är ett instrument som mäter och innefattar tillfredsställelse 

med livet i allmänhet. Formuläret har elva olika parametrar med en sexgradig skala. 

Instrumentet innehåller sex svarsalternativ numrerade från ett till sex där ett betyder mycket 

otillfredsställande, två otillfredsställande, tre ganska otillfredsställande, fyra ganska 

tillfredsställande, fem tillfredsställande och slutligen sex som står för mycket 

tillfredsställande. Instrumentets första och centrala fråga behandlar livet i allmänhet. 

Resterande parametrar är uppdelade i fyra olika områden. Den första delen behandlar arbetsliv 

och ekonomi, det andra fritid, vänner och bekanta, och det tredje området tillfredsställelse 

med partner- och familjeliv, och den fjärde behandlar den kroppsliga hälsan, förmågan att 

klara sig själv och den psykiska hälsan. För den här studien har hela formuläret använts. 
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Tillvägagångssätt 

Alla patienter var tillfrågade och informerade. Det var ett frivilligt deltagande i 

rehabiliteringsprogrammet samt att besvara enkäterna. Enkäterna besvarades två gånger,  

en gång före rehabiliteringsprogrammet hos smärtrehabiliteringsteamet och tre veckor efter 

avslutad program. Enkäterna skickades då hem till patienterna och de fylldes i utan hjälp från 

smärtrehabiliteringsteamet.  

 

Enkäter var redan insamlade av uppdragsgivaren. De skickades per post avidentifierade till 

författarna till föreliggande studie. Utifrån insamlade frågeformulär, har enkäterna 

sammanställts och analyserats. De mätinstrument som har använts i undersökningen var 

HAD, MPI, DRI och livstillfredsställelse. 

 

Dataanalys 

För att få svar på frågeställningen bearbetades och analyserades redan insamlade enkäter. En 

beskrivande och jämförande analys med statistiskt redovisade i tabeller samt löpande text 

redovisas i resultatet (Björndal & Hofoss, 1998). Resultatet bearbetas med hjälp av 

statistikprogrammet Staistical Package for the Social Sciences (SPSS). Beroende t -test 

användes för att se om det förelåg någon statistisk signifikant skillnad före och efter 

rehabiliteringsprogrammet. Analysen i resultatet visade antal personer (n), medelvärde (m), 

standardavvikelse (sd), t- värde, frihetsgrader (df) samt p- värde. Signifikansnivån var satt till 

p< 0,05. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan studien påbörjades av smärtrehabiliteringsteam hade patienterna fått skriftlig 

information om att en del uppgifter ur deras journal kommer att ingå i personregister, som står 

under Datainspektionens tillsyn. De kunde få information om vilka uppgifter som ingick i 

registret, enligt §10 i datalagen. Uppgifterna användes i syfte att utveckla och kvalitetssäkra 

verksamheten. Uppgifter om enskilda personer framgår ej av dessa sammanställningar. 

Smärtrehabiliteringsteamet avidentifierade enkäterna innan de delgavs till föreliggande studie. 
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Resultat 
Resultatet presenteras utifrån syfte och frågeställningen under rubrikerna 

rehabiliteringsprogrammets påverkan på smärta, rehabiliteringsprogrammets påverkan på 

psykiska faktorer, rehabiliteringsprogrammets påverkan på fysiska faktorer, 

rehabiliteringsprogrammets påverkan av fysiska aktiviteter och rehabiliterings- programmets 

påverkan på livstillfredställelse. Redovisningen sker med hjälp av tabeller och löpande text. 
Resultatet visar hur rehabiliteringsprogrammet har påverkat patienten med jämförelse före 

och efter rehabiliteringsprogrammet  

  

Rehabiliteringsprogrammets påverkan på smärta 

Tabell 1 visar en jämförelse av smärtintensitet, inverkan och kontroll före och efter 

rehabiliteringsprogrammet. Graden av smärtintensiteten hade minskat, en statistisk signifikant 

skillnad (p=0,001) fanns, som visade att smärtans intensitet hade blivit lägre. Vad gäller 

smärtans inverkan på patientens liv fanns en statistisk signifikant skillnad (p=0,001) vilket 

visar att smärtan inte hade lika stor påverkan på patientens liv. De fanns ingen signifikant 

skillnad av kontroll över sitt liv (p= 0,131) före och efter rehabiliteringsprogrammet. Vilket 

innebär att patienterna inte upplevde att de inte hade bättre kontroll över det dagliga livet efter 

programmet. För att mäta dessa områden hade delar av MPI sammanställts. Formuläret 

fokuserar på hur smärtan påverkar dagliga livet, fysiskt, psykiskt och socialt.  
 
 
Tabell 1. Patienternas smärtintensitet, inverkan och kontroll före och efter rehabiliteringsprogrammet, personer 
(n), medelvärde (m), standardavvikelse (sd), t- värde, frihetsgrader (df) och signifikansvärde (p-värde).  

1) Avser smärtans inverkan på patientens liv. 2) Avser känslan av att ha kontroll över sitt liv. 

Före och Efter n (före) n (efter) m (före)
 

m (efter) sd t df p-värde 

Smärtintensitet** 42 42 4,652 3,948 1,192 3,832 41 0,001▪ 

1)Inverkan** 42 42 4,348 3,631 1,031 4,505 41 0,001▪ 

2)Kontroll** 42 42 3,117 3,429 1,313 -1,540 41 0,131 

** En person har valt att inte svara på dessa frågor före och efter rehabiliteringsprogrammet. 
▪ p>0,05    
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Rehabiliteringsprogrammets påverkan på psykiska faktorer 

Tabell 2 visar att det inte fanns någon statistisk signifikans skillnad mellan ångest/ängslan 

(p=0,069) och depressivitet (p=0,079) före och efter rehabiliteringsprogrammet. För att mäta 

detta har samtliga frågor i formuläret HAD sammanställts. Formuläret mäter ångest och 

depression. 
 

 

Tabell 2. Ångest/ängslan och depressivitet före och efter rehabiliteringsprogrammet personer (n), medelvärde 
(m) och standardavvikelse (sd), t- värde, frihetsgrader (df) och signifikansvärde (p-värde). 

 * En person har valt att inte svara på dessa frågor före och efter rehabiliteringsprogrammet. 

Före och Efter n (före) n (efter) m (före) m (efter) sd t df p-värde 

Ångest/ängslan* 42 42 6,810 6,005 2,794 1,867 41 0,69 

Depressivitet** 41 41 6,439 5,586 3,029 1,803 40 0,079 

** Två personer har valt att inte svara på följande frågor före och efter rehabiliteringsprogrammet. 
 
 
 
Rehabiliteringsprogrammets påverkan på fysiska faktorer 

Tabell 3 visar aktiviteter som kan påverkas av att man har smärta. Det fanns inte någon 

statistisk signifikant skillnad mellan olika aktiviteter före och efter rehabiliteringsprogrammet. 

Den aktivitet som befinner sig närmast en statistisk signifikant skillnad var sociala aktiviteter 

(p=0,179). För att mäta aktiviteterna har del tre av MPI instrumentet använts. Formuläret 

fokuserar på hur smärtan påverkar dagliga livet, fysiskt, psykiskt och socialt. 

 

Tabell 3. Aktiviteter som kan påverkas av smärta, före och efter rehabiliteringsprogrammet, personer (n),  
medelvärde (m) och standardavvikelse (sd), t- värde, frihetsgrader (df) och signifikansvärde (p-värde). 

* En person har valt att inte svara på dessa frågor före och efter rehabiliteringsprogrammet. 

Före och Efter n (före) n (efter) m (före) m(efter) sd t df p-värde 

Hushållsaktiviteter* 42 42 4,043 4,216 1,018 -1,102 41 0,277 

Utomhusaktiviteter** 33 33 1,427 1,509 1,108 -0,424 32 0,674 

Aktiviteter hemifrån* 42 42 2,352 2,531 0,991 -1,167 41 0,250 

Sociala aktiviteter* 42 42 3,057 3,274 1,027 -1,368 41 0,179 

** 10 personer har valt att inte svara på följande frågor före och efter rehabiliteringsprogrammet. 
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Rehabiliteringsprogrammets påverkan av fysiska aktiviteter 

Resultatet i tabell 4 visar att deltagarna i rehabiliteringsprogrammet skattade högre poäng i de 

frågor som innefattade motion/sport (p=0,04) och tunga lyft (p= 0,012). Det  

förelåg inte någon statistisk signifikant skillnad mellan de övriga parametrarna i tabell 4, De 

parametrar som mätte hur det var att stå framåtböjd över ett tvättställ (p=0,831) och gång i 

trappor (p=0,892) hade en hög signifikansnivå. Ansträngande kroppsarbete (p=0,083) och 

sitta en längre stund (p=0,064) hade en lägre signifikansnivå, För att mäta upplevd 

begränsning har hela formuläret DRI använts, med det mäts upplevd fysisk 

funktionsinskränkning, låga värden visade på en förbättring. 

 
 
Tabell 4. Patienternas upplevda begränsning av fysisk aktivitet. Personer (n), medelvärde (m) och 
standardavikelse (sd) och genomsnittsskillnader med medelvärde (m), standardavikelse (sd), t- värden och 
frihetsgrader (df) och signifikansvärde (p-värde). 

** Två personer har valt att inte svara på dessa frågor före och efter rehabiliteringsprogrammet. 

Före och Efter n (före) n (efter) m (före) m (efter) sd t Df p-värde 

Motion/sport** 41 41 47,90 33,244 30,706 3,057 40 0,04▪ 

Tunga Lyft** 41 41 77,49 69,244 20,101 2,626 40   0,012▪ 

Ansträngande kroppsarbete** 41 41 74,07 67,707 22,913 1,779 40 0,083 

Lättarekroppsarbete** 41 41 48,02 44,951 24,596 0,800 40 0,428 

Springa** 41 41 66,17 69,927 24,924 -1,222 40 0,229 

Bädda en säng** 41 41 30,00 32,488 27,896 0,571 40 0.571 

Bära väska eller kasse** 41 41 44,68 47,976 26,637 -0,792 40 0,433 

Stå framåt böjd över tvättställ** 41 41 41,95 42,902 28,380 -0,215 40 0,831 

Sitta en längre stund** 41 41 44,61 37,171 25,015 1,904 40 0,064 

Gång i trappor** 41 41 26,12 26,659 25,174 -0,136 40 0,892 

Promenader** 41 41 21,89 20,585 19,384 0,432 40 0,668 

Av-och på klädning utan hjälp*** 40 40 12,73 11,325 15,495 0,571 39 0,571 

*** Tre personer har valt att inte svara på följande frågor före och efter rehabiliteringsprogrammet. 
▪p>0,05 
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Rehabiliteringsprogrammets påverkan på livstillfredställelse 

Resultatet i tabell 5 visar att det fanns en statistisk signifikant skillnad före och efter 

rehabiliteringsprogrammet i frågorna som rörde kroppsliga hälsan (p=0,010) och ekonomin 

(p=0,037). Deltagarna i rehabiliteringsprogrammet skattade högre poäng i frågan om 

kroppsliga hälsa, men ekonomin skattade patienterna lägre efter rehabiliteringsprogrammet. 

Det förelåg inte någon statistisk signifikant skillnad mellan psykiska hälsan (p=0,065), 

sexuallivet (p=0,060), och yrkes-/sysselsättning (p=0,095) men de hade en låg 

signifikansnivå. För att mäta livstillfredsställelse har svar från formuläret livstillfredsställelse 

använts. Formuläret mäter och innefattar tillfredsställelse med livet i allmänhet. 
 
 
Tabell 5. Patienternas livstilfredställelse. Personer (n), medelvärde (m) och standardavvikelse (sd), t- värden, 
frihetsgrader (df) och signifikansvärde (p-värde).  

** Två personer har valt att inte svara på dessa frågor före och efter rehabiliteringsprogrammet. 

Före och Efter n (före) n (efter) m(före) m(efter) sd t df p-värde

Psykiska hälsan** 41 41 3,90 4,24 1,153 -1,896 40 0,065 

Kroppsliga hälsan** 41 41 2,61 3,20 1,378 -2,720 40 0,010▪ 

Parförhållandet*** 40 40 4,60 3,98 3,477 1,137 39 0,262 

Familjelivet** 41 41 4,71 4,61 1,261 0,495 40 0,623 

Förmågan att klara mig själv** 41 41 4,85 4,85 1,323 0,000 40 1,000 

Sexuallivet*** 40 40 3,83 3,48 1,145 1,934 39 0,060 

Kontakten med vänner och 

bekanta** 

41 41 4,41 5,68 8,050 -1,009 40 0,319 

Fritidssituationen** 41 41 4,07 4,00 1,034 0,453 40 0,653 

Ekonomin** 41 41 3,71 3,27 1,305 2,154 40 0,037▪ 

Yrkes-/sysselsättning** 41 41 2,85 3,29 1,644 -1,710 40 0,095 

Livet är i allmänhet** 41 41 4,07 4,15 1,058 -0,443 40 0,660 

*** Tre personer har valt att inte svara på följande frågor före och efter rehabiliteringsprogrammet. 
▪p>0,05 
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Diskussion 
 
Huvudresultat 

Resultatet visade en statistisk signifikant skillnad mellan graden av smärtintensiteten, 

inverkan, motion/sport, tunga lyft, kroppsliga hälsan och ekonomin. Detta visade att 

rehabiliteringsprogrammet hade påverkat till en förbättring inom dessa områden förutom 

ekonomin som hade försämrats. 

 

Resultatdiskussion 

Resultat visade att ångest/ängslan (p=0,069), depressivitet (p=0,079) och psykiska hälsan 

(p=0,065) visade inte på någon statistisk signifikant skillnad, författarna till den föreliggande 

studien kunde dock utläsa en skillnad till en förbättring av det mentala. I rehabiliterings 

programmet som smärtteamet har utformat får individen kunskaper för att utveckla mentala 

färdigheter så att de kunde hantera sin smärta på bättre sätt. Tidigare studier har visat att det 

fanns ett samband mellan de psykiska hälsan som Börjesson et al., (2001) studie tar upp att 

nedstämdhet kan bidra till ökad smärta och nedsatt förmåga att hantera sin smärtsituation  

 

Resultatet från föreliggande studie visade att vad gäller känslan av att ha kontroll (p=0,131) 

över sitt liv inte visade på någon statistisk signifikant skillnad efter 

rehabiliteringsprogrammet. Pomm (2005) visade att om man inte accepterar och tänker 

positivt om sin smärta så har man svårare att kontrollera smärtan. När patienter får en känsla 

av att de kan kontrollera sin smärta och att inte smärtan kontrollerar dem har den mentala och 

känslomässiga hälsan förbättrats.  

 

Den föreliggande studien visar att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad i 

sexuallivet (p=0,060). Författarna till den föreliggande studien kunde dock utläsa från 

medelvärdena en försämring av sexuallivet. Det kan bero på att smärtan tar upp en stor del av 

patienternas liv så att de har varken har ork eller lust till ett sexuellt umgänge. Det kan även 

bero på rädsla för aktivitet som de själva tror kan försämra deras smärta. I Main & Watsons 

(1999) studie menar de att påverkan på sexuella funktionen är vanlig vid långvarig smärta.  

 

Efter att ha genomgått ett fyra veckors rehabiliteringsprogram framkom från studien att vad 

gäller kroppsliga hälsan hade en statistisk signifikant skillnad vilket visade att deltagarna 

upplevde en förbättring och att rehabiliteringsprogrammet hade påverkat dem (p=0,010). 

     16    



 

Resultatet visade också att vad gäller smärtans inverkan på patientens liv hade blivit bättre 

(p=0,001), smärtan hade inte lika stor inverkan på patientens liv samt att 

rehabiliteringsprogrammet hade påverkat dem på ett positivt sätt. I Aldrich och Ecclestons 

(2000) studier framkom att om personerna kunde hantera sin smärta, så fick de en större 

självkännedom och mer styrka både mentalt och kroppsligt. 

 

Resultat från den studien visade att vad gäller motion/sport hade blivit bättre (p=0,04) efter 

rehabiliteringsprogrammet. Det var intressant i den föreliggande studien var att motion och 

sport hade blivit bättre efter genomgånget rehabiliteringsprogram. Enligt Werner och Strang 

(2003) var rädsla för aktivitet och rörelse vanligt hos personer som tror att smärtan ska 

förvärras av aktiviteter. Smärta med förändrat och hämmat rörelsemönster kan leda till stelhet 

i muskler och leder vilket ökar risken för långvarigt handikapp. Individen bör få information 

om att aktiviteter om att tillståndet inte försämras av anpassad aktivitet. Invanda tankemönster 

och beteenden kan förändras och tränas bort med olika tekniker. Börjesson et al., (2001) 

menade att för att lindra smärta bör fysisk aktivitet vara regelbunden och kontinuerlig. 

Aktiviteten bör vid varje tillfälle vara tio minuter, gärna betydligt längre. Patienter med 

långvariga smärta har ofta mycket låg prestationsförmåga och bör aktivera sig med långsamt 

stegrande aktiviteter, till en början lågintensiva. Fysisk aktivitet fyller en viktig roll, kanske 

till och med den viktigaste i patientens behandlingsprogram. Personer med långvarig smärta 

bör få en ökad kunskap om hur de ska kunna utföra sina dagliga aktiviteter (Müllersdorf, 

2002).  

 

Resultatet i den föreliggande studien visade att patienterna skattade en lägre poäng efter 

rehabiliteringsprogrammet vad gällde ekonomin. Sociala faktorer som ekonomi, socialt stöd 

och arbetssituation spelar en mycket viktig roll för upplevelsen av smärttillståndet. Vardagen 

för en person med långvarig smärta underlättas av att någon bryr sig om, känslan att vara 

uppskattad och upplevelsen att behövas. Ett tillfredsställande socialt nätverk anses spela 

mycket stor roll vid smärtrehabilitering (Werner & Strang, 2003). 

 

Det skulle vara värdefullt att patienter som deltar i ett smärtrehabiliteringsprogram följas upp 

kontinuerligt för att säkerställa vårdkvalitet. 
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Metoddiskussion  

Metoden som användes var en beskrivande empirisk studie av kvantitativ karaktär. De 

standardiserade instrument som användes var MPI, där vissa delar valdes ut. För instrumenten 

HAD, DRI och Livstillfredsställelse användes hela instrumenten. 

 

Eftersom frågorna i MPI formuläret mäter olika faktorer hade vissa områden valts ut av 

författarna till den föreliggande studien, dessa områden innefattar smärta, inverkan, kontroll 

och aktivitet. Uppdelningen av frågor till de olika områdena har gjorts av 

smärtrehabiliteringsteamet. Det var svårt att veta vad de olika frågorna mätte så det var bra att 

smärtrehabiliteringen delade in frågorna, därmed gick det att enbart koncentrera på de utvalda 

frågorna. Formulärena HAD, MPI, DRI, livstillfredsställelse är vedertagna instrument som 

har god validitet samt reliabilitet. Formulären har valts ut av uppdragsgivaren och enligt dem 

används de ofta ibland annat USA och Sverige. 

 

 Författarna i den föreliggande studien anser att undersökningar med enkäter bara är ett 

hjälpmedel vid utvärdering av rehabiliteringsprogrammets resultat. Hänsyn bör tas till den 

enskilda individen och dess situation eftersom alla är olika och smärtan kan påverka individen 

på olika sätt. 
 

Fördelen med att få ett ta del av redan insamlat material var att alla enkäterna redan var 

insamlade. Nackdelarna för författarna till den föreliggande studien var att de fick mycket 

data att sammanställa och många instrument som författarna var tvungna att lära sig. 

 

En del frågor har deltagarna valt att inte svara på, det kan då röra sig om frågor som till 

exempel hur ofta man klipper gräsmattan? Deltagaren kanske inte har en gräsmatta och har då 

valt att inte svara på frågan. 

 

Få deltagare kan också vara en anledning till att statistiska signifikanta skillnader inte förelåg 

i så stor utsträckning i den föreliggande studien. 
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Allmändiskussion 

Efter att ha läst vetenskapliga artiklar har det visat sig för att hjälpa patienter på bästa sätt med 

långvarig smärta, är ett psykologiskt stöd en viktig del i behandlingen, hänsyn måste även tas 

till alla dimensioner så som det fysiska och sociala delarna. Det är av stor vikt att medicinsk 

forskning tar hänsyn till forskning kring livskvalitet av långvarig smärta. 

 

Personerna får inte ge upp utan måste kunna se lösningar och att de får utföra sina uppgifter 

på att annat sätt en tidigare. De måste vara medvetna om att de inte kommer att kunna vara 

"den där alerta människan" som hon/han var tidigare. De måste acceptera smärtan och att den 

finns i deras liv och vara motiverad till att ändra på sin livsstil (Gullacksen, 1998). Main och 

Watson (1999) tog upp i sin studie att om man ska kunna leva med sin smärta måste man 

acceptera den. De människor som hade accepterat sin smärta drabbades sällan av depressioner 

eller så var depressionerna lindriga, detsamma gällde ångesten. Genom att människorna är 

mindre deprimerade blir de mindre begränsade i aktiviteter, de kan hantera smärtan på ett 

bättre sätt och de blir mer villiga att utföra aktiviteter. Att tänka positivt visade också på en 

god effekt vad gäller smärtan. Det är oftast bara individen själv som kan sätta sig in i sin 

situation och det är bara personen själv som vet vad hon/han mår bättre och sämre av. 

Personer med långvarig smärta måste lära sig leva ett liv med smärta. Peolsson et. al, (2000a) 

tog upp en viktig utgångspunkt till smärta, som var att se smärtan som en del i individens liv i 

stället för att smärtan skulle bli ett främmande objekt som förhindrar och sätter gränser i livet, 

därmed måste patienten lära sig om sin egen smärta. 

 

Patienter med långvarig smärta är ofta underbehandlade eller varit med om misslyckade 

behandlingar, mer resurser behövs för att öka hälsorelaterad livskvalitet (Dysvik et al., 2004). 

Forskning och behandling av långvarig smärta visar entydigt att det finns ett starkt samband 

mellan smärta och livskvalitet, det vill säga att minskad smärta medför ökad livskvalitet. 

(SBU, 2006)  

 

Smärta är något som sjuksköterskan ständigt kommer att möta därför är det viktigt att hon/han 

har kunskap inom detta område. Sjuksköterskan har en viktig uppgift genom att förebygga 

med information och uppmana till fysisk aktivitet vilket ger en god smärtlindrande effekt. 

Motionen bör dock anpassas till den individuella patienten. En studie från Börjesson et al., 

(2001) visar att så många som 50 % av Sveriges befolkning lider av någon form av smärta.  
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13 % uppgav att smärtan var förenad med nedsatt funktion. Endast 40 % hade fått en definitiv 

diagnos på långvarig smärta. 

 

För fortsatta studier skulle det vara intressant att studera patienter med långvarig smärta och 

hur den påverkat dem ett år efter avslutat rehabiliteringsprogram. För att se om det har blivit 

någon förbättring eller om patienterna fallit tillbaka med sin smärta, eftersom forskningar 

påpekar hur viktigt det är med uppföljning av patienter med långvarig smärta. Något mer som 

hade varit intressant är att undersöka om det finns någon skillnad mellan män och kvinnor och 

deras upplevelse av långvarig smärta och om det finns några olika symtom mellan könen. 

Eftersom det i denna studie var fem män som deltog var det inte relevant att göra denna 

undersökning. 
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